
 

 

 לב-פתחוןתקציר אודות 

                                       לב-פתחון

לטובת שכבות מצוקה במדינת ישראל.  1998פוליטי, מוסד שלא למטרת רווח, ארגון גג הומניטארי ארצי, הפועל מאז -ארגון א

 היום הציבורי במדינת ישראל.  , הינו ארגון מוביל בתחומו והיה הראשון שהעלה את מצוקת העניים,  לראש סדר לב-פתחון

 תו מידותב"וגאה לאחוז הארגון מקיים ערכים של יושר, שקיפות, סולידריות חברתית, ערבות הדדית ואהבת הזולת 

המוענק לעמותות שעמדו בתנאי הסף ועברו את דירוג מידות, ובבדיקות שנערכו, נמצא כי יש להן סיכויים טובים  "לאפקטיביות

 ולהשיג את המטרה החברתית שלשמה הן פועלות.להיות אפקטיביות 

 של הארגון. משמש להוצאות הנהלה וכלליות ממחזור התרומות, בלבד %4.7

לב נחשבות -התרומות לפתחוןו P.W.Cפעילותנו החשבונאית והכספית, מתבצעת בליווי משרד רואי חשבון "קסלמן וקסלמן" 

 הכנסה.-לפקודת מס 46להוצאה מוכרת לפי סעיף 

 

 שוברים את מעגל העוני –לב -פתחון ארגוןן חזו

 .והנעת הממסד חינוך בני נוער, הושטת סיוע הומניטארי בשלושה מישורים:מטרה זו אנו פועלים להשגת  

 מרכזי סיוע ארציים

. במרכזי הסיוע, אנו מסייעים לאלפי משפחות נזקקות הנשלחות אלינו עם מכתבי הפניה מעובדות סוציאליות בכל רחבי הארץ

פריטי  20,000סלי מזון לתינוקות + טיטולים ולמעלה מ  1,000סלי מזון משפחתיים,  4,000בכל חודש, אנו מחלקים למעלה מ 

 ביגוד והנעלה.

 המפעל החינוכי "לגעת באופק"

לב, אנו פועלים  לחינוך, פיתוח מנהיגות וקידום בני נוער בישראל . -במסגרת המפעל החינוכי  "לגעת באופק" מבית פתחון

שנים, אנו  7המפעל  החינוכי  מסייע לבני נוער  בעלי פוטנציאל ורצון, אך חסרי אפשרויות לממשם.  במסגרת תוכנית בת 

הצלחה, עם תעודת בגרות ולהתגייס לצבא. אנו מלווים אותם במהלך השירות הצבאי מסייעים לבני הנוער לסיים ביה"ס תיכון  ב

ולקראת סיומו, מכינים אותם להשתלבות מוצלחת בחיים האזרחיים. התכנית פועלת בשיתוף אגף  ש.ח.ר במשרד החינוך 

 רשת החינוך הגדולה בישראל. –והתרבות ובשיתוף עם רשת אורט 

 ה את האחריות לטיפול בעוני בישראלמחזירים לממשל – הנעת הממסד

לב למאבק בעוני". חוק הדורש מהממשלה לבצע תכנית לאומית רב -בטווח האסטרטגי אנו מקדמים את חקיקת "חוק פתחון

שנתית ורב מערכתית לצמצום העוני בישראל. בין היתר במסגרת החוק הקמת רשות לאומית למאבק בעוני, קביעת יעדים 

 ים בתקציב המדינה השנתי וקביעת לו"ז לביצוע.מדידים, הקצאת תקציב


